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Kvalitetsrapport  
Forskarutbildning  
Tema Kultur och samhälle 

 

1. Forskarutbildningsämne 

 
Basdata 
Forskarutbildningsämne: Tema Kultur och samhälle  
SCB-kod: 60502  
Examensbenämning: Filosofie doktor / licentiat i Tema Kultur och samhälle  
Länk till allmän studieplan: https://liu.se/-/media/Allman -studieplan-for-
kultur-och-samhalle.pdf 
 
Nyckeltal 

 
Tabell 1.  

 

 

 

Totala antalet doktorander i miljön 2014-2018 17 10 kvinnor, 7 män 

Antalet aktiva doktorander våren 2019 8 6 kvinnor, 2 män 

Antalet inaktiva doktorander våren 2019 0  

Antal avlagda doktorsexamen 2014-2018 7 4 män, 3 kvinnor 

Antal avlagda licentiatexamina 2014-2018 2 1 man, 1 kvinna 

Genomsnittlig studietid (disputerade 2014-2018) 4,8 år  

Faktisk studietid (disputerade 2014-2018) 6,1 år  

Examen inom 8 år ( disputerade 2014-2018) Samtliga   

Sökande per utlyst doktorandanställning 2014-2018 18,25 Antagning 2015: 4 platser, 72 sökande.  
Antagning 2018: 2 platser, 37 sökande. 

https://liu.se/-/media/Allman%20-studieplan-for-kultur-och-samhalle.pdf
https://liu.se/-/media/Allman%20-studieplan-for-kultur-och-samhalle.pdf
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Tema Kultur och samhälle (Tema Q) bedriver problemorienterad kulturvetenskaplig 
forskning och forskarutbildning i skärningspunkten mellan humaniora och 
samhällsvetenskap. Till detta kommer utveckling av och medverkan i akademisk 
grundutbildning inom kulturforskningsfältet. Verksamheten syftar till att utveckla en 
kritisk/analytisk förståelse av kulturens roll i samhället, såväl i samtiden som i det 
förflutna. Forskare och lärare vid Tema Q delar ett intresse för kulturens sociala 
dimension, oavsett om de studerar kultur främst som identitetsskapande process eller 
som ett yrkesområde påverkat av ekonomi, juridik och politik. 

 
Forskningen har under hela forskningsmiljöns existens varit stadd i dynamisk 
förändring – och detta har återspeglats i forskarutbildningen. Utifrån den grund som 
ligger i att bedriva forskning och forskarutbildning kring kulturens och 
kulturskapandets roll och funktioner i samhällsutvecklingen har de vetenskapliga 
frågeställningarna i projekt och program skiftat, liksom de ingående forskarnas och 
doktorandernas kompetensprofiler. Forskningsmiljön har sett det som en av sina 
uppgifter att på ett aktivt sätt förhålla sig med lyhördhet till omvärldsförändringar 
samt att stödja framväxten av nya konstellationer av kompetenser inom och utom 
miljön som kan formulera forskningsproblemen på andra sätt än tidigare. Genom åren 
har forskningsmiljön återkommit till kulturarvsfrågor, formerna för kulturpolitiken 
och relationen mellan kulturella uttryck och media.  

 
I samklang med forskningsmiljön är forskarutbildningen vid Tema Q inriktad på att 
utveckla fördjupade kunskaper om kulturens roller, funktioner och betydelser i samtid, 
dåtid och framtid. Forskningen och forskarutbildningen är problemorienterad och 
tvärvetenskapligt uppbyggd, vilket innebär att den griper över och sammanfogar en 
rad skilda kulturvetenskapliga fält med varandra. Vid Tema Kultur och samhälle 
studeras kultur som ett meningsskapande och dynamiskt praktikfält. I verksamheten 
kombineras system- med aktörsperspektiv och rör såväl kulturyttringar i sig som hur 
de produceras, medialiseras, konsumeras, kommuniceras, traderas, brukas och 
missbrukas. Mötesplatserna, relationerna och konflikterna mellan konst och 
vetenskap, gestaltning och tolkning, populär- och elitkultur samt nationell och lokal 
kulturpolitik lyfts fram som centrala, liksom hur maktstrukturer, genusordningar och 
materiella villkor slår in i kulturskapande processer. Komparationer mellan nationella 
och transnationella utvecklingsmönster har därmed hög relevans såväl inom 
forskningen som forskarutbildningen, liksom långa historiska perspektiv på samtidens 
kulturella förändringar. 
 

Utvecklingsområden: diskussion och reflektion.  

Tema Q vill särskilt nämna två utvecklingslinjer som getts ökat utrymme de senaste 
åren och som även fortsättningsvis kommer att vara centrala och strukturella 
satsningar för temat som helhet: 
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1) Ökad internationalisering. Temat har under de senaste åren genomfört ett antal 
aktiviteter med syfte att förstärka internationaliseringen av forskningen, både vad 
gäller doktorander och mer seniora forskare. Dessa initiativ inkluderar ett ökat antal 
avhandlingar skrivna på engelska samt en mer aktiv integrering av olika 
internationella projekt i verksamheten, vilket bland annat inneburit en högre grad av 
internationella besök och vistelser i miljön. Här bör också tilläggas att Tema Q aktivt 
arbetat med att säkerställa en ökad representation av utländska slutläsare, opponenter 
och medlemmar i betygskommittéer.  
 
2) Ökade synergier mellan de forskningsinriktningar som finns representerade vid 
Tema Q. Alla vid temat är medvetna om att olika initiativ som medverkar till att 
utveckla synergier mellan forskare och forskargrupper internt bör uppmuntras vidare. 
Att utveckla plattformar för sådana samarbeten är ett medvetet arbete som syftar till 
att båda stärka befintliga samarbeten, men också utveckla och fördjupa potentiellt nya 
och relevanta forskningsteman. Under höstterminen 2019 anordnas exempelvis ett 
idé-seminarium på temat ”Arkiv,” just med tanke på att samlas kring en tematik som 
är gemensam för alla forskare och som i sin tur kan leda till framtida samarbeten såväl 
internt som externt. Lanseringen av LiU-Humanities är av central betydelse för båda 
dessa utvecklingsområden och även den pågående nyrekryteringen av en professor 
med inriktning mot kulturarv måste ses som ett viktigt inslag i detta arbete. 

 

 

2.  Bedömningsområde: Förutsättningar 

2.1 Personal: Handledar- och lärarkompetens  

 
Tabell 2, Lärartabell 
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I tabellen har vi valt att redovisa alla lärare som direkt har medverkat i 
forskarutbildningen under de senaste två̊ terminerna; handledning, undervisning eller 
i rollen som forskarstudierektor. Det rör sig om sju professorer (varav idag tre 
professor emeritus), tre biträdande professorer, samt tre biträdande 
lektorer/forskarassistenter. Därutöver finns vid avdelningen ytterligare tre lärare, som 
är involverade i forskarutbildningen främst genom sin medverkan som biträdande 
handledare. De lärare som anges i tabellen bedriver egen forskning, via individuella 
projekt eller i större samarbetsprojekt, i kombination med undervisnings- och 
administrativa uppdrag. 
 
Beskriv och kommentera handledarnas och lärarnas sammantagna vetenskapliga och pedagogiska 
kompetens i förhållande till utbildningens behov. Med pedagogisk kompetens avses framförallt 
genomgången forskarhandledningsutbildning samt erfarenheter av handledning och undervisning.  

 

Tema Kultur och samhälle är en miljö för forskning och forskarutbildning, men är 
också engagerad inom grundutbildningen (se nedan). Professorerna har ett 
övergripande gemensamt ansvar, men leder också arbetet inom egna 
forskningsområden. Inom dessa samlas vid sidan av professorerna doktorander, 
biträdande lektorer och lektorer i varierande grad och beroende på 
externfinansieringens omfattning.  Tema Q har dock under hela sin existens varit mån 
om att alla forskningsområden också samlas i ett gemensamt högra seminarium. 
Under perioden har Tema Q anställt ovanligt många biträdande 
lektorer/forskarassistenter på externa anslag. Lärare vid Tema Q har varit lyckosamma 
när det gäller att erhålla externa anslag. Detta gäller både mycket stora EU-
finansierade anslag (ERC Advanced Grant 741095 PASSIM) på totalt 25 miljoner 
kronor mellan 2017-2022 (Eva Hemmungs Wirtén) till sedvanlig treårsfinansiering 
från forskningsråden (t ex Martin Fredriksson).  
 
Handledarnas och lärarnas sammantagna vetenskapliga och pedagogiska kompetens 
sedd i relation till Tema Q:s forskarutbildning är mycket god. Och den kompetensen 
har förstärkts i takt med att samarbetet mellan Tema Q och övriga forskarutbildningar 
vid ISAK successivt har ökat. I kollegiet generellt återfinns ett omfattande och djupt 
engagemang i såväl doktorandernas avhandlingsprojekt som i forskarutbildningens 
kurser. Det gemensamma högre seminariet har under Tema Q:s verksamhetstid varit 
en samlande verksamhet, där alla professorer, forskare och doktorander förväntats 
engagera sig via deltagande, läsning av manuskript och kritisk reflektion (seminariet 
är obligatoriskt för doktoranderna).  
 
Majoriteten av doktoranderna handleds av professorer eller biträdande professorer vid 
övriga enheter vid ISAK. Bihandledare har valts utifrån behovet att komplettera 
huvudhandledarens kompetens och har i första hand rekryterats från temat eller från 
institutionens övriga avdelningar. Antalet potentiella handledare i förhållande till 
antalet doktorander har ökat under perioden.  
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Har lärarna och handledarna tillräcklig pedagogisk kompetens för den aktuella 
forskarutbildningen? 

 

Tema Q:s handledar- och lärarkollektiv består idag av medarbetare med lång 
erfarenhet av att handleda och undervisa på forskarnivå. Den pedagogiska 
kompetensen är både bred och djup, eftersom en majoritet av de verksamma inom 
temat har gedigen vetenskaplig kompetens i olika kompletterande kulturvetenskapliga 
ämnen. Alla lärare som har medverkat i forskarutbildningen har genomgått LiU:s 
pedagogiska- och handledarkurser. Nyanställda vid Tema Q förväntas genomgå ̊ 
forskarhandledningskursen både som ett led i en ansökan om docentur och för att vara 
förberedda på̊ handledningsuppdrag.  

 
Beskriv handledarnas och lärarnas reella möjligheter att kontinuerligt forska, följa utvecklingen och 
vidareutveckla vetenskaplig kompetens inom det egna ämnesområdet.  

 

De lärare som anges i tabellen bedriver egen forskning, via individuella projekt eller i 
större samarbetsprojekt, i kombination med undervisnings- och administrativa 
uppdrag. Professorerna har forskning som en del av sina tjänster, i övrigt är utrymmet 
för egen forskning varierande och beroende på aktuella externa forskningsanslag. 
Forskningstiden upptas förstås inte bara till arbete med egna artiklar och monografier, 
utan också till andra uppdrag som t ex att handleda, skriva forskningsansökningar, 
vara opponent/medlem i betygsnämnd, fackgranskare i tidskrifter, styrelseuppdrag, 
talare på̊ konferenser/symposier/myndigheter, mediakontakter etc.  
 
Hur arbetar utbildningen för att långsiktigt säkra att doktoranderna ges tillräckliga lärar- och 
handledarresurser?  

 

Vid Tema Q kallar forskarstudierektor till handledarmöte en gång per termin. Då 
samlas alla handledare och bihandledare för att gå igenom den aktuella situationen för 
alla doktorander och diskutera behovet av eventuella särskilda insatser. Med 
utgångspunkt i ISP diskuteras handledarsituationen, tidsplaner för doktorandernas 
individuella seminarier, förslag på externa kommentatorer, fakultetsopponenter och 
betygsnämnder. Handledarkollegiet är därför den naturliga arenan på Tema Q för att 
se till att handledarresursen för doktoranderna är både adekvat, effektiv och 
tillräckligt. 

 
Hur har stabiliteten i lärar- och handledarresursen sett ut över tid? Hur bedöms stabiliteten se ut 
under de närmast kommande åren? 

 

Handledarresursen påverkas väsentligt av framför allt pensionsavgångar, men också 
av att lärare får tjänster vid andra institutioner och lärosäten. Vår allmänna policy är 
att huvudhandledaren skall vara (fast) anställd vid Tema Q/institutionen. Stabiliteten 
i lärar- och handledarresursen bedöms som säkerställd under de närmast kommande 
åren. Samarbetet med forskarutbildningen i Historia och rekryteringen av lärare i 
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miljön (på externa medel genom ERC-projektet PASSIM) samt den pågående 
rekryteringen av ytterligare en professor är garanter för detta. 
   
En doktorand som begär det ska få byta handledare (SFS 2010:1064). Hur ser principerna ut 
för att möjliggöra handledarbyten?  

 

För varje doktorand utses en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. 
Beslut om handledare fattas av prefekt efter förslag från handledarkollegiet och efter 
samråd med berörd doktorand. Doktorander har rätt att byta handledare och beslut 
om handledarbyte fattas av prefekten. Den doktorand som önskar ett handledarbyte 
vänder sig först till forskarstudierektor, som sedan för ärendet vidare. Terminens 
handledarkollegium är ett viktigt forum också för dessa frågor.  Vidare informerar och 
betonar forskarstudierektor redan från forskarutbildningens start om rätten och 
möjligheten att byta och/eller komplettera handledaren.  
 
Doktorander som upplever svårigheter av något slag har rätt till samtal och rådgivning 
av handledare, forskarstudierektor, personalintendent, prefekt m.fl. samt tillgång till 
universitetets allmänna resurser inom de personaladministrativa och studiesociala 
områdena.  
 
Utvecklingsområden: diskussion och reflektion. 
 
Från och med höstterminen 2019 har forskarutbildningarna i Tema Q och Historia en 
gemensam forskarstudierektor och ett gemensamt handledarkollegium. Därmed 
säkras doktorandernas tillgång till ett bredare handledar- och lärarkollektiv. Temats 
relation till omgivande forskarutbildningar och därvid associerade lärare utgör en 
viktig kompletterande infrastruktur för temat, både vad gäller specifik lärar- och 
handledarkompetens såväl som pågående forskningsprojekt. Den sammanlagda 
kompetensen är således större än vad som framgår av direkta anställningar. Dessutom 
innebär den nyligen lanserade LiU-Humanities en central förstärkning för 
doktoranderna genom den diskussion om koordinering av gemensamma forskarkurser 
och andra aktiviteter som varit en central komponent i plattformens konstruktion.  
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2.2 Forskarutbildningsmiljö  
 
Tabell 3, doktorandgruppens sammansättning 

 

 
 

 

Doktorand Antagen 
år 

Status Finansieringsform 
under studietiden 

Studietid till 
disputation 

Utbildningstid, 
totalt 

Kommentar 

Man, födelseår 
1978 

2007 Aktiv 
doktorand 

Fakultetsanslag     Förväntas disputera ht 
2019 

Man, födelseår 
1947  

2007 Disputerade 
2016 

Externa medel 4,3 år 8,8 år Halvtidsdoktorand 

Kvinna, 
födelseår 1970  

2008 Disputerade 
2014 

Externa medel 4, 3 år 5,8 år   

Man, födelseår 
1985  

2010 Disputerade 
2017 

Fakultetsanslag 6,3 år 6,8 år   

Kvinna, 
födelseår 1981 

2010 Aktiv 
doktorand 

Fakultetsanslag       

Kvinna, 
födelseår 1978  

2010 Disputerade 
2015 

Externa medel 4,5 år 4, 5 år   

Man, födelseår 
1980  

2010 Disputerade 
2016 

Fakultetsanslag 5,3 år 5,8 år   

Kvinna, 
födelseår 1981  

2010 Disputerade 
2016 

Fakultetsanslag 4 år 5,9år   

Man, födelseår 
1987  

2012 Disputerade 
2018 

Externa medel 4,7 år 5,2 år   

Kvinna, 
födelseår 1987  

2012 Aktiv 
doktorand 

Fakultetsanslag       

Kvinna, 
födelseår 1985  

2012 Aktiv 
doktorand 

Fakultetsanslag       

Kvinna, 
födelseår 1982  

2015 Avbrott 
från ämnet 
2016 

Externa medel     Byte av 
forskarutbildning 

Man, födelseår 
1988  

2015 Aktiv 
doktorand 

Fakultetsanslag       

Man, födelseår 
1988  

2015 Avbrott 
från ämnet 
2016 

Fakultetsanslag       

Kvinna, 
födelseår 1986  

2015 Aktiv 
doktorand 

Fakultetsanslag       

Kvinna, 
födelseår 1989  

2018 Aktiv 
doktorand 

Fakultetsanslag       

Kvinna, 
födelseår 1984  

2018 Aktiv 
doktorand 

Fakultetsanslag       
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Våren 2019 finns sammantaget 8 doktorander vid Tema Kultur och samhälle. Gruppen 
består av 6 kvinnor och 2 män. Medelåldern för aktiva doktorander våren 2019 är drygt 
34 år.  Samtliga doktorander talar och skriver på minst svenska och engelska. 
 
Sedan 2014 har 8 doktorander antagits till Tema Kultur och samhälle, 3 män och 5 
kvinnor. Två gjorde avbrott från ämnet år 2016. Det ena avbrottet bestod av byte till 
annan forskarutbildning, det andra av att doktoranden valde att återgå till tidigare 
verksamhet. De antagna doktoranderna har en bred utbildningsbakgrund inom bland 
annat globala studier, sociologi, museologi, idéhistoria, socialantropologi, kultur- och 
mediegestaltning, historia och demokratistudier. De har studerat vid Linköpings 
universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Södertörns högskola, University 
of Nottingham och vid Russian State University for the Humanities.   

 
Hur säkerställer utbildningen att forskarutbildningsmiljön är tillräckligt omfattande? Exempelvis 
genom de lokala, nationella och internationella nätverk som handledare och doktorander är en del 
av. Här bör beskrivas vad som bedöms som ”tillräckligt” i den aktuella forskarutbildningen.  
 

Tema Q:s forskarutbildning vägleds av en allmän studieplan, ämnet har ett 
handledarkollegium och en forskningsledning som ansvarar för den egna 
forskarutbildningen samtidigt som doktoranderna ingår i en större gemensam miljö 
på institutionen. All forskarutbildning (Tema Q, Historia och Pedagogiskt arbete) 
samordnas av en för institutionen gemensam forskarstudierektor och en 
forskningsledning oavsett vilken studieplan den enskilda doktoranden är antagen till. 
Detta är en strategi som skapats för att stärka såväl den vetenskapliga som den 
studiesociala miljön. Den gemensamma ledningen och samordningen gör att 
doktoranderna knyts tätare ihop och blir en sammanhållen doktorandgrupp på 
institutionen som läser kurser tillsammans och stöttar varandra.  
 
Vid Tema Q (och vid Institutionen) bedrivs omfattande forskningsaktivitet som har en 
tydlig anknytning till forskarutbildningen. Vidare ingår Tema Q i en rad externa 
forskarnätverk, vilket ytterligare säkerställer att forskarutbildningsmiljön är starkt 
förankrad i både internationella och nationella vetenskapliga sammanhang. Bland de 
långvariga och stabila internationella nätverk Tema Q samarbetar med kan nämnas: 

 

• Université Paris-Sorbonne 

• Institute for Culture and Society University of Western Sydney, 
Australien 

• Amsterdam School of Cultural Analysis vid University of 
Amsterdam 

• Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 

• Royal Holloway, University of London 
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• University of Kent, Canterbury 

 
Från och till dessa nätverk sker ett kontinuerligt intellektuellt och personellt utbyte. 
Lärare vid Tema Q arbetar som gästforskare och föreläsare vid de utländska 
universiteten och Tema Q anställer internationella forskare som gästprofessorer och 
deltagare i externa projekt. Ett bland flera exempel är utbytet med Sorbonne, där 
professor Sylvain Briens vid flera tillfälle verkat som gästprofessor vid Tema Q och 
Martin Kylhammar på motsvarande sätt vid Sorbonne. Sådana samarbeten fungerar 
även på doktorandnivå, som då t ex Tema Q-doktoranden Gustaf Marcus erhöll 
dubbelt diplom via vårt samarbete och således disputade både vid LiU och Sorbonne.  
 
Sammantaget finns ett mycket stort antal internationella nätverk representerade 
genom temats olika forskare, både i form av olika projekt (forskarstudierektor Malin 
Thor Tureby är bland annat medgrundare av det nationella forskarnätverket oral 
history in Sweden samt det internationella forskarkonsortiet DigiCONFLICT); Eva 
Hemmungs Wirtén är co-Director för det internationella samfundet International 
Society for the History and Theory of Intellectual Property (ISHTIP) samt leder 
mellan 2017-2022 det av ERC finansierade projektet PASSIM, som involverar flera 
forskare på Tema Q såväl som doktorander. Dessa nätverk ger doktoranderna tillgång 
till den internationella forskningsfronten och tillfälle att möta och diskutera sina 
avhandlingsprojekt/texter med ledande forskare inom fältet. En mängd olika 
aktiviteter har anordnats vid temat som på olika sätt möjliggjort för temats 
doktorander att utveckla sina nätverk och erfarenheter.  
 
Våra doktorandkurser är av mycket hög kvalitet och temats mest meriterade är alla 
djup engagerade i forskarutbildningen. Doktorandgrupperna kompletteras inte sällan 
av doktorander från andra forskarutbildningsmiljöer, och som redan diskuterats ovan 
tror vi att den nyligen lanserade plattformen LiU-Humanities kommer att vara ett 
viktigt verktyg för att säkerställa en fortsatt utveckling i samma riktning. Tema Q har 
alltså vidare en välfungerande gästforskarverksamhet, och forskare och doktorander 
från andra lärosäten är vanliga gäster på vårt högre seminarium. 
 
Tema Q har på skilda sätt försökt att ytterligare förbättra genomströmningen av 
doktorander. Det har skett genom en uppstramning av ISP-processen, försök med 
obligatorisk lic.-examen och beredskap för att förstärka handledarresursen. Tema Q 
har som många andra forskningsmiljöer under senare år sett sig tvingad att minska på 
antalet doktorander och har inte kunnat nå målet om att vartannat år anta ca 5 
doktorander.  
 
På vilka sätt stärker lokala, nationella och internationella nätverk forskarutbildningen?  

 
Se ovan. Doktoranderna ingår inte bara i de internationella nätverken utan också i 
nationella och nordiska, ofta mer specifikt definierade av doktorandernas 
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avhandlingsprojekt. Vid temat har de antagna doktoranderna tillgång till sammanlagt 
20.000 för resor, konferensavgifter, etc. över hela doktorandperioden vilket möjliggör 
för dem att redan tidigt delta i relevanta konferenser och symposier. Vi har också 
rutiner och erfarenhet av att delge doktoranderna råd när det gäller att söka externa 
rese- och konferensbidrag. I och med det lokala samarbetet med forskarutbildningen i 
Historia har doktoranderna vid forskarutbildningen vid Tema Q även fått tillgång till 
den Nationella Forskarskolan i Historia. Detta innebär bland annat Tema Q och dess 
doktorander ingår i det nordiska ”skrivbordsutbytet,” vilket innebär att doktorander 
från Tema Q under 2 veckor kan vistas i en annan forskarutbildningsmiljö än den egna. 
Vi ser ”skrivbordsutbytet mellan lärosätena” som en metod att bredda doktorandernas 
kontaktytor och nätverk och som ett viktigt sätt att stärka vår forskarutbildning med 
kompetens från andra lärosäten. Våren 2019 var till exempel Olga Z. under två veckor 
vid Historiska studier vid Malmö universitet. Därtill har doktoranderna tillgång till de 
kurser och workshopar som forskarutbildningen i Historia arrangerar tillsammans 
med forskarutbildningen i Karlstad, bland annat ordnas varje år en 
doktorandworkshop som doktorander från Q har deltagit vid. 

 
 
I vilken omfattning läser doktoranderna forskarutbildningskurser vid andra lärosäten? I Sverige 
och/eller utomlands? 
 

De för alla gemensamma kurserna vid Tema Q ges alla vid temat. De kurser i 
forskarutbildningen som är individuellt valbara är när så är lämpligt placerade vid 
annat lärosäte. Det gör det möjligt för doktoranderna att närmare göra bekantskap 
med systermiljöer och knyta för framtiden viktiga kontakter. Doktoranderna 
uppmuntras också̊ att delta internationellt. Vid Tema Q finns t ex ett långvarigt 
utbytesavtal med universitetet i Sydney och Sorbonne i Paris där några våra 
doktorander följt delar av forskarutbildningen.  
 
Hur säkerställer utbildningen kvaliteten på de avhandlingar som går till disputation?  
 
Se också nedan under rubriken 3.1 och 3.2. 
 
En central del av kvalitetssäkringen av Tema Q:s avhandlingar är de stipulerade och 
för alla obligatoriska steg för granskning som genomfors i enlighet med temats 
riktlinjer (se Doktorandhandboken, Tema Q:s hemsida). Det handlar om a) 
terminsvisa seminarier kring avhandlingstext b) kontinuerlig handledning c) 
halvtidsseminarium/licentiatseminarium d) slutseminarium e) disputation 
 
En doktorand vid Tema Q förväntas från och med sitt PM-seminarium (se nedan punkt 
3) att vid ett tillfälle varje termin lägga fram avhandlingstext vid temats högre 
seminarium. Då skall temats samtliga anställda forskare och doktorander delta med 
synpunkter och råd (a). Seminariet föregås av kontinuerliga samtal med handledare 
och bihandledare, vars frekvens fastställs i ISP (b). 
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Vid Tema Q prövades möjligheten att ha ett obligatorisk lic.-seminarium som en del av 
forskarutbildningen och därmed ge halvtidsseminariet en mer formell status i det 
akademiska systemet. Detta för att ytterligare stärka det s k halvtidsseminariets status 
och betona vikten av att doktoranden relativt tidigt under utbildningen producerat 
vetenskapligt arbete som håller för extern granskning. Idag är det valfritt att välja lic.-
examen. Lic.-seminariet och halvtidsseminariet har emellertid vid Tema Q en snarlik 
uppläggning och beskrivs här som ett. Inför seminariet/examen bedöms texten först 
vid ett internt seminarium och/eller av handledargruppen. Därefter beslutar 
huvudhandledaren om den går vidare till licentiat/halvtidsseminarium. Uppsatsen 
bedöms av en kommitté bestående av (minst) tre personer, huvudhandledaren, en 
opponent från en annan institution och ytterligare en bedömare som kan tillhöra 
temats lärargrupp. Handledaren föreslår vilka de två̊ andra bedömarna skall vara och 
forskarstudierektor/handledarkollegiet beslutar. Handledaren betygssätter och 
kommittén är rådgivande vid lic.-examen. Såväl genomförda kurser som presenterade 
avhandlingstexter granskas. Huvudhandledaren ansvarar för att doktoranden snarast 
får ta del av gruppens bedömning och rekommendationer (c).  
 
När mellan sex och tolv månader återstår av studietiden skall doktoranden presentera 
sitt arbete vid ett slutseminarium. Samtliga empiriska delstudier bör då föreligga och 
syftet med seminariet är att ge konkreta råd och anvisningar för arbetets slutförande. 
Till seminariet inbjuds en extern opponent som bör vara väl förtrogen med 
forskningsområdet. Efter seminariet sammanträder handledarna, opponenten och en 
bedömningsgrupp bestående av tre personer varav högst en får vara anställd vid temat. 
Huvudhandledaren ansvarar också vid detta tillfälle för att doktoranden snarast får ta 
del av gruppens bedömning och rekommendationer.  
 
Om arbetet är försenat och slutseminarium inte kan hållas sex månader före 
studietidens utgång skall huvudhandledaren anmäla detta till forskarstudierektor och 
ärendet diskuteras inom handledarkollegiet (d).  
 
Flertalet avhandlingar inom temat utgörs av monografier utgivna inom Filosofiska 
fakultetens skriftserie eller på̊ ett allmänt förlag. Avhandlingarna skrivs vanligen på̊ 
svenska eller engelska. En så kallad sammanläggningsavhandling skall bestå̊ av minst 
tre vetenskapliga artiklar publicerade eller avsedda för publicering i referee-granskade 
tidskrifter eller motsvarande. I normalfallet bör minst hälften av artiklarna vara 
publicerade eller accepterade för publicering vid disputationstillfället. Mer precisa 
anvisningar ges i varje enskilt fall av examinator i samråd med handledarkollegiet. 
Hänsyn skall därvidlag tas till avhandlingsämnets karaktär samt 
publiceringsförutsättningarna. Avhandlingen skall dessutom innehålla en 
ramberättelse, s.k. ”kappa”, utformad så att den kan läsas oberoende av artiklarna. I 
denna skall artiklarnas innehåll sammanfattas, de teoretiska och metodologiska 
utgångspunkterna samt slutsatserna diskuteras och forskningsinsatsen i sin helhet 
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ställas i relation till forskningsläget inom avhandlingens område. Vid disputationen 
skall såväl artiklarna som ramberättelsen bli föremål för bedömning (e).  
  
Vilka möjligheter respektive utmaningar finns i de fall doktoranderna befinner sig i annan miljö 
eller på annan ort (t ex avtalsdoktorander/kan vara avtal med industri, kommun etc.)? Hur 
hanteras dessa möjligheter/utmaningar?  
 

Tema Q har liten erfarenhet av avtalsdoktorander. I ett fall följde en doktorand anställd 
vid ett norskt universitet forskarutbildningen vid Tema Q och var finansierad av det 
norska universitetet. Under ett antal år fanns en externfinansierad så kallad 
”Heidenstam Chair,” som var en externt finansierad ”doktorandstol” (i dagsläget 
omvandlad till stipendier) och i skrivande stund är en doktorand finansierad genom 
ERC-projektet PASSIM. Externfinansierade doktorander innebär i viss mån andra 
utmaningar än fakultetsfinansierade och temat är därför extra uppmärksamma på 
dynamiken mellan externfinansiering och studieplan. Att vara del i ett större 
forskarteam är en förmån, men kan också innebära skillnader i doktorandkollektivets 
förutsättningar som är viktiga att ta på allvar. 

 
 

 
Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 
 
Temat följer med stort intresse och engagemang utvecklingen med LiU-Humanities 
och är på olika sätt medvetna om att den kritiska massan för forskarutbildningen måste 
höjas genom gemensamma samarbeten och kurser med andra ämnen och discipliner, 
såväl inom LiU och nationellt. Därtill har under senare år ett gemensamt arbete 
tillsammans med andra forskarutbildningar på ISAK genomförts för att skapa en 
bredare och bättre forskarutbildningsmiljö. Hösten 2019 antogs 6 doktorander  
gemensamt till institutionens forskarutbildningar. Denna grupp (varav 2 doktorander 
följer Q:s studieplan läser i den mån det är möjligt kurser tillsammans (Forskarrollen 
1 och Verktyg). Det är obligatoriskt för Tema Q:s doktorander att följa den egna 
seminarieserien men de uppmanas även att i möjligaste mån följa seminarierna i de 
andra forskarutbildningarna. Framförallt uppmanas de att delta även i de andra 
forskarutbildningarnas seminarier när det gäller PM-, halvtids/lic-, slutseminarier 
samt disputationer. Tema Q har under en längre tid diskuterat möjligheten att utveckla 
distanskurser och ser positivt på den ökade möjligheten att utveckla kurser som kan 
vara även av nationellt intresse. 

 

3 Bedömningsområde: Utformning, genomförande och 
resultat 

3.1 Forskarutbildningens utformning 
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Beskriv kortfattat hur forskarutbildningen är strukturerad och varför. 
 

Forskarutbildningen vid Tema Q har haft en relativt stabil uppläggning under de här 
aktuella åren. Här presenteras inledningsvis kursdelen av forskarutbildningen. 
Licentiatexamen innehåller en kursdel om sammanlagt 60 högskolepoäng och 
doktorsexamen en kursdel om 90 högskolepoäng. 
 
De gemensamma kurserna syftar till att ge grundläggande kunskaper inom Tema 
Kultur och samhälles hela forskningsområde och kunskaper och färdigheter om metod 
och teori inom forskningsfältet. Inom ramen för de gemensamma kurserna behandlas 
kulturforskningens aktuella strömningar och huvudfrågor, inflytelserika teoretiska 
traditioner och begrepp diskuteras och metoder och metodologier i kulturforskningen 
prövas. Vidare behandlar kurserna bland annat publiceringsformer, vetenskaplig 
kommunikation, forskningsetiska frågor och högskolepedagogik. 
 
Utöver de högskolepedagogiska kurserna är följande kurser gemensamma och 
obligatoriska för alla doktorander vid Tema Q: 

• Forskarrollen 1 (7,5hp) 
• Kulturvetenskaplig teori (15hp) 
• Forskarrollen 2 (7,5hp) 
• PM kring doktorandens forskningsinriktning (PMkursen, 15hp) 

 

Resterande kurser är valbara och mer specifikt anpassade efter doktorandernas 
avhandlingsprojekt. De syftar till att fördjupa doktorandens kunskaper inom det valda 
avhandlingsområdet och kan dels utgöras av kurser vid andra lärosäten, och dels av 
individuellt utformade läskurser (samtliga kurser finns dokumenterade vid Tema Q).  
 
Utöver deltagande i kurser och handledning i avhandlingsarbetet utgör deltagande i 
miljöns seminarier en betydelsefull del av lärandeaktiviteterna. Forskningsmiljöns 
seminarieverksamhet är därför en obligatorisk och integrerad del av 
forskarutbildningen.  

 
Varje doktorand förväntas varje termin presentera en avhandlingstext för hela miljön 
samt delta i merparten av de seminarier som arrangeras under terminen. Genom 
deltagandet i seminarier med nationella och internationella gäster, samt seminarier da ̊ 
forskarkollegor presenterar texter övar sig doktorander i att granska andras forskning, 
samt presentera och diskutera sin egen.  
 
För varje enskild studerande kan modifieringar göras med hänsyn till vederbörandes 
förkunskaper och den konkreta forskningsuppgiften. De individuellt bestämda 
kurserna fastställs av den studerandes huvudhandledare efter samråd med den 
studerande. I vissa kurser ges undervisning medan övriga inhämtas genom 
litteraturstudier.  
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Utbildningen innebär normalt heltidsarbete (minst halvtid) och kräver regelbunden 
närvaro vid temat. Under utbildningstiden får den forskarstuderande 
doktorandanställning eller innehar motsvarande alternativ försörjning för hela 
utbildningsperioden.  

3.2 Uppfyllelse av examensmål 

 
Examensmål för Doktorsexamen 
Mål avseende kunskap och förståelse. 
Mål 1  
visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet 
 
• Lärandeaktivitet: De obligatoriska kurserna enligt Allmän studieplan (Dnr LiU-
2014-01773). Deltagande i seminarier. 
 
• Säkerställande av måluppfyllelse: I varje obligatorisk kurs tillämpas löpande 
examination med krav på aktivt deltagande i kursseminariet, på presentation av 
texter och forskningsproblem, författande av PM och artiklar.  
 
samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, 
 
• Lärandeaktivitet: De valbara kurserna enligt Allmän studieplan (Dnr LiU-2014-
01773). Dessa kan dels bestå̊ av att man läser en kurs vid ett annat lärosäte och dels 
att huvudhandledaren skapar en läskurs på̊ ett specifikt område. 
Avhandlingsskrivande och kunskapsinhämtande i direkt anslutning till forskningen.  
 
• Säkerställande av måluppfyllelse: Valbara kurser och läskurser examineras med 
skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig presentation. Avhandlingsskrivandet 
examineras vid disputationen.  
 
Mål 2 
visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 
 
• Lärandeaktivitet: Obligatoriska metodkurser, Forskarrollen 1-2 (15 hp). Möjlighet 
att välja ytterligare metodkurs som valbar kurs. 
 
• Säkerställande av måluppfyllelse: Examinationsuppgift, t ex att läsa och kritiskt 
analysera tidigare avhandlingar vid Tema Q, presentera relevanta metodologiska 
angreppssätt, aktiv och obligatorisk närvaro vid seminarier. Granskning av andras 
avhandlingar införs disputationen.  
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Mål avseende färdighet och förmåga. 
Mål 3 
 
visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och 
bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, 
 
• Lärandeaktivitet: Dessa förmågor utvecklas dels i doktorandens samtal med huvud- 
och bihandledare, vars omfång diskuteras varje termin i samband med 
handledarmöten (ett vid höstterminens, ett vid vårterminens start). Lika väsentligt är 
att de enskilda doktoranderna presenterar seminarietext. Seminariet fungerar som 
ett kollektivt handledningstillfälle, då doktoranden förmåga till analys, källkritik och 
syntes kritiskt granskas. Varje termin förväntas vidare varje doktorand att presentera 
avhandlingstext för hela miljön, vilket tränar den studerande i att presentera och 
diskutera den egna forskningen.  
 
• Säkerställande av måluppfyllelse: I ISP-mallen ska frågan huruvida doktoranden 
har deltagit i miljöns seminarier under den gångna perioden besvaras. Granskning av 
avhandlingen vid disputationen.  
 
Mål 4 
visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och 
formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och 
andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete, 
 
• Lärandeaktivitet: PMstudie (15 hp) som syftar till att pröva ett 
avhandlingsämne/område. Detta görs redan under andra terminen i 
forskarutbildningens PM-kurs. Här ges doktoranden möjlighet att pröva en metod, 
undersöka ett arkivmaterial, läsa in sig på̊ ett specifikt forskningsfält eller den 
samhällskontext som utgör inramningen till en forskningsfråga. Ett 
framläggningsdatum är specificerat från utbildningens start. PMstudien skall skrivas 
så att den skulle kunna ingå som en artikel eller ett kapitel i avhandlingen.  
 
• Säkerställande av måluppfyllelse: Framläggning av PMstudierna. Seminarietexter 
och granskningen av dessa vid seminarier. Granskning av avhandlingen vid 
disputation.  
 
 och att granska och värdera sådant arbete, 
 
• Lärandeaktivitet: PMstudieseminarium vid slutet av andra terminen. Därefter 
regelbundna seminarier vid Temat, där doktoranderna presenterar sitt arbete samt 
kommenterar andras arbete, och inte sällan lägger doktoranden också fram sina 
texter vid andra forskningsmiljöer. Deltagande på Temats disputationer och inläsning 
av kollegors arbeten i samband med dessa. 
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• Säkerställande av måluppfyllelse: Under seminarierna förväntas doktoranden att 
aktivt delta genom att granska andras texter, ge konstruktiva kommentarer och ställa 
kritiska frågor. Ibland ges doktoranden uppgiften att vara kommentator på andras 
texter. I ISP dokumenteras deltagande i avdelningens seminarier.  
 
Mål 5 
med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning väsentligt bidra till 
kunskapsutvecklingen, 
 
• Lärandeaktivitet: vid halvtidsseminarium (alternativt lic.-seminarium), 
slutseminarium och disputation presenteras och granskas doktorandernas bidrag till 
kunskapsutvecklingen av forskare utanför temat. I övrigt, vid handledardiskussioner, 
seminarier, nationella och internationella konferenser.  
 
• Säkerställande av måluppfyllelse: Externa granskare inom det aktuella 
forskningsfältet bedömer kvalitén på̊ avhandlingsmanus vid halvtidsseminarium/lic.-
seminarium och slutseminariet. Den slutliga avhandlingen granskas av 
betygsnämnden vid disputationen.  
 
Mål 6 
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med 
auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med 
vetenskapssamhället och samhället i övrigt, 
 
• Lärandeaktivitet: Regelbundna seminarier där egna texter presenteras är 
obligatoriska. Doktoranderna förväntas delta aktivt i seminarier med internationella 
gäster. Varje doktorand anmodas delta i internationella konferenser och har 
finansiering via den s k ”doktorandpotten” till minst 1-2 konferenser. De doktorander 
som ingår i ett projekt deltar vanligtvis på̊ forskningsprojektets nationella och 
internationella seminarier. 
 
• Säkerställande av måluppfyllelse: Deltagande i seminarier och genomförande av 
presentationer och konferenser dokumenteras i ISP.  
 
Mål 7 
visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap 
 
• Lärandeaktivitet: Regelbundna seminarier där doktorandernas egna texter 
presenteras. Doktoranderna formulerar syfte och frågeställningar i relation till 
tidigare forskning. Vid seminarier och vid handledning lär sig doktoranden att 
identifiera det egna arbetets styrkor och svagheter och blir medveten om 
avhandlingsarbetets kunskapskrav. 
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• Säkerställande av måluppfyllelse: Seminariepresentationer dokumenteras i ISP. 
Under disputationen är frågan om behovet av avhandlingens kunskapsbidrag i fokus. 
Jfr vidare punkterna 4-6. 
 
Mål 8  
visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade 
professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande. 
 
• Lärandeaktivitet: LiU:s högskolepedagogiska kurser räknas för de doktorander vid 
Tema Q som så önskar som en poänggivande del av forskarutbildningen. Vidare 
erbjuds doktoranderna möjligheter att undervisa i de kurser som främst Tema Q, 
ISAK och IKK bedriver. Vid Tema Q har t ex också på senare tid initiativ tagits till 
sommarkurser. Där, som i andra fall, ingår doktoranderna i ett lärarlag för att 
tillsammans med juniora och seniora lärare utveckla undervisnings- och 
handledningskompetens. Många doktorander handleder också uppsatser vid 
grundutbildningar inom och utom LiU. Presentationer av forskning utanför 
vetenskapssamhället uppmuntras och dokumenteras i ISP. 
  
• Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av högskolepedagogisk kurs. 
Kursutvärderingar av givna kurser. 
 
Mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. 
Mål 9  
 
visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska 
bedömningar,  
 
• Lärandeaktivitet: I den obligatorisk kursen Forskarrollen 1 ingår särskilda moment 
som tar upp skilda etiska aspekter i forskarrollen. Redighet och etik är också 
självklara inslag i all temats seminarieverksamhet. 
 
• Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av Forskarrollen 1. Granskning av 
avhandlingen vid disputation och av seminarietexter.  
 
Mål 10 
 
Och visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och 
människors ansvar för hur den används. 
 
• Lärandeaktivitet: I kurserna Forskarrollen 1 och 2 förs en fördjupad kritisk 
diskussion om vetenskapens plats och roll i samhället och forskarrollens särart i 
förhållande till besläktade yrkeskategorier som journalisten, författaren, utredaren… 
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• Säkerställande av måluppfyllelse: Examination av kurserna och en fortlöpande 
diskussion av frågorna genom temats gemensamma seminarieserier.  
 
Examensmål för licentiatexamen 
Licentiatexamen har använts mycket sparsamt vid Tema Q, även om temat välkomnat 
möjligheter för kulturområdets professionella att vidareutbilda sig vid temat, t ex 
genom en lic.-examen. Tema Q prövade också under en doktorandkull att införa 
obligatorisk licentiatexamen, men har för närvarande återgått till principen om 
frivillighet. 
 
De studenter som siktat mot lic.-examen har på det stora hela följt doktorandernas 
kurser, fast när det gäller omfånget i enlighet med högskoleförordningens 
examensmål. Kurserna licentianden deltar i väljs utifrån deras relevans i förhållande 
till licentiandens forskningsområde. På samma sätt som för doktorander examineras 
varje kurs för lic.-studerande med en obligatorisk examination, muntlig eller skriftlig. 
Valbara kurser och läskurser examineras med skriftlig inlämningsuppgift eller muntlig 
presentation. Licentianden presenterar sin forskning vid seminarier och deltar aktivt 
när andra doktorander/licentiander eller gästforskare lägger fram texter. Därutöver 
deltar licentianden i 1-2 konferenser. Licentiatuppsatsen försvaras och examineras av 
en granskningskommitté vid ett licentiatseminarium. 
 
Mål, lärandeaktiviteter och säkerställandet av måluppfyllelsen är därför i stort 
desamma för licentiander som för doktorander.  
 
Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 
 
En översyn av temats obligatoriska kurser pågår, med diskussion om förändring och 
utveckling av kursutbudet. Med tanke på det omfattande organisatoriska 
förändringsarbete som pågår (på institutions- och fakultetsnivå) är det mycket svårt 
att lägga fram specifikt bindande åtgärdsplaner, men temat förutsätter att 
doktoranderna även inom den nya organisationsstrukturen kommer att vara aktiva 
deltagare i seminarieserier på sin egen såväl som andra forskarutbildningar.  
 
Som ett led i ovanstående ambitioner arbetar vi nu med att implementera en 
minskning av omfånget av obligatoriska kurspoäng (minskas från 90/45 obligatoriskt) 
till 60/30 obligatoriskt). Valbara kurser skulle i så fall bli 22,5 hp istället för nuvarande 
45 hp. Planerade obligatoriska kurser: 
 

• Forskarrollen (7,5 hp) 
• Verktyg: teoretiska perspektiv på vetenskapliga praktiker (7,5 hp) 
• Kulturvetenskaplig teori och metod (15 hp) 

 
 



 19 

3.3 Jämställdhetsperspektiv 

 
När den här aktuella forskarutbildningen startades hade forskningsmiljön vid Tema Q 
en tydlig mansdominans, i synnerhet vad gäller tillsvidareanställningar. Denna 
könsmässiga obalans märktes även vad gäller inbjudna gäster till det högre seminariet 
och på andra sätt. Obalansen förstärktes ytterligare av att beslutsstrukturerna var 
organiserade kring ett temaråd som bestod av de seniora lärarna. Genom 
personalförändringar och ett rekryteringsarbete som beaktat behovet av en balanserad 
situation har lärarkåren sakta men säkert förändrats vad gäller sammansättning. 
Vidare innefattar beslutsstrukturerna nu all personal, inklusive doktoranderna. Ett 
jämställdhetsperspektiv genomsyrar dessutom såväl antagningsarbetet i samband 
med doktorandantagningar samt vid beslut om fördelning av handledaruppdrag. Även 
vid beslut rörande medverkande lärare i forskarutbildningskurser, vilka som inbjuds 
som föreläsare till seminarier samt författare till använd kurslitteratur skall 
genusaspekter beaktas på ett aktivt, reflekterat sätt.  

 
 
Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 
Temat arbetar medvetet med att öka representationen av texter inom 
forskarutbildningen som använder sig av kritiska perspektiv som genus, ras, 
funktionshinder eller andra underrepresenterade perspektiv. Vid rekrytering tillämpas 
principen om underrepresenterat kön.  

 

3.4 Uppföljning, åtgärder och återkoppling 

Hur arbetar utbildningen med doktorandernas progression inom ramen för 
utbildningen 

Tema Q:s doktorander har ofta inte bara en huvudhandledare, utan temat har, inte 
minst under senare år, förstärkt bihandledarresurserna. Alla doktorander har minst 
två bihandledare, och när så påkallas anlitar vi en mer ”konsultativ” handledning på 
specifika avsnitt av avhandlingarna. Detta för att hjälpa doktoranden att uppnå sina 
mål och sin potential. Ett centralt inslag i arbetet med doktorandernas progression är 
förstås temats inarbetade seminariekultur och de olika formaliserade etapperna i 
avhandlingsarbetet. 

Hur arbetar utbildningen för att följa upp eventuella avvikelser i 
forskarutbildningen i förhållande till varje doktorands planering, och hur 
säkerställs att doktorandkurser som erbjuds doktoranden är av hög kvalitet? 

Vid Tema Q kallar forskarstudierektor till ett gemensamt handledarmöte varje termin. 
Här diskuteras varje doktorands nuvarande läge i förhållande till uppgjorda planer och 
tidigare ISP. Avvikelser noteras, diskuteras och åtgärder föreslås. Det kan handla om 
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allt från att ändra i doktorandens assistenttjänstgöring till handledarbyten (se vidare 
ovan). Genom de kontinuerliga handledarmötena har alla temats lärare en god inblick 
i alla doktoranders situation och hur de ligger till i förhållande till fastslagna mål och 
därtill om de skilda åtgärder som sätts in då så visat sig nödvändigt. 

Alla för temats gemensamma forskarutbildningskurser håller en mycket hög kvalitet. 
Kurserna planeras och genomförs av temats mest meriterade och erfarna lärare och 
successivt bidrar också yngre forskare i kursutbudet. Läskurser har varje handledande 
professor ansvaret för deras kvalitet och externa kurser är genomgående sådana som 
ges vid Tema Q:s nätverksmiljöer. Kurserna utvärderas kontinuerligt. 

Hur arbetar utbildningen systematiskt med uppföljning av utformning och 
genomförande i syfte att säkerställa måluppfyllelsen? Detta kan exempelvis handla 
om att tillgodose att de samt svarar mot den allmänna och individuella 
studieplanen. 

Utvärderingen av temats kurser påbörjas genom att muntliga synpunkter framförs 
förslagsvis vid det sista kurstillfället. Efter det att kurserna genomförts ges de som 
deltagit i dem möjlighet till en skriftlig utvärdering av dem. Utvärderingarna bor kunna 
vara anonyma. Resultaten av kursutvärderingarna redovisas och diskuteras dels på ̊ 
Tema Q:s temaår dels i form av skriftliga sammanställningar som förvaras hos Q:s 
administratör där lärare och doktorander kan ta del av dem. 

Kursutvärderingarna används aktivt av lärarkollektivet och ska ligga till grund för 
planeringen när kurser genomförs på nytt, när nya kurser lanseras och av Tema Q:s 
kursutbud i sin helhet. 

Resultaten av kursutvärderingarna behandlas även vid återkommande diskussioner 
om och utvärderingar av kursutbudet i sin helhet i slutet av varje verksamhetsår, där 
såväl lärare som doktorander har möjlighet att delta. I dessa diskussioner och 
utvärderingar bör också själva utvärderingsprocessen utvärderas. 

Hur arbetar utbildningen för att säkra att det finns förutsättningar för 
doktoranderna att slutföra utbildningen inom planerad tid? (Använd till exempel 
nyckeltal som beskriver tid till examen). 

Många av de frågor som besvarats ovan har djup bäring på frågan om doktorandernas 
möjligheter att slutföra studierna på planerad tid. Det handlar om kursutbudets 
sammansättning, om genomtänkta handledar- och bihandledarval, om 
seminariekulturen, bruket av externa opponenter och kommentatorer, kontinuerliga 
handledarmöten, genomgångar av ISP. 

En annan fråga som ännu inte berörts i sammanhanget handlar om doktorandernas 
assistenttjänstgöring. Närmast undantagslöst önskar Tema Q:s doktorander att 



 21 

komplettera forskarutbildningen med assistenstjänstgöring upp till sammanlagt ett år. 
I huvudsak bidrar assistenttjänstgöringen positivt till doktorandernas forskning. De 
får möjlighet att undervisa i ämnen med anknytning till sina doktorandprojekt, vara 
med om att planera, organisera och genomföra nationella och internationella 
symposier och seminarier, delta i redaktionellt arbete och bedömningar av andras 
forskning. Allt detta vidgar doktorandernas referensramar, gör det lättare för dem att 
sätta sin egen forskning i perspektiv och sammanhang och uppövar deras pedagogiska 
förmåga. 

Assistenttjänstgöring har emellertid nästa alltid en sådan karaktär att en deadline är 
nära i sikte. Avhandlingens däremot längre fram i tiden. Detta leder lätt till att 
assistenstjänstgöringen prioriteras först; först när den är avklarad, när deadline 
passerats är det dags att fortsätta avhandlingsarbetet. Denna avvägning mellan 
meriterande assistenttjänstgöring och forskartid tar handledarna vid temat upp redan 
från början och betonar vikten av. Och vid handledarmöten diskuteras om relationen 
mellan assistenttjänstgöring och forskartid är avvägd och assistenttjänstgöringen inte 
mer krävande än den tid som åtgår för att genomföra den. 

Tema Q:s doktorander har i allmänhet klarat av sin forskarutbildning på ett planerat 
och rimligt vis (se nyckeltal ovan). Avvikelser från ISP förekommer och temat har tyckt 
sig se en tendens att de ökar. Den har temat hanterat med åtgärder som diskuterats 
ovan och i de kontinuerliga försöken att göra temats forskarutbildning inte bara 
vetenskapligt högkvalitativ utan också effektiv. 

 
Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 
 
Temat följer kontinuerligt olika satsningar på fakultetsnivå för att erbjuda ytterligare 
stödstruktur för doktorandernas avhandlingsarbete och uppmanar doktoranderna att 
utnyttja de olika resurser som erbjuds, såväl vad gäller stresshantering som olika mer 
verktygsinritade kurser, bland annat i akademiskt skrivande på engelska.  

 

4 Bedömningsområde: Doktorandperspektiv 
 
Tema Q har ett system med regelbundna möten, det så kallade temarådet, där all 
personal träffas för att dels informeras, dels diskutera frågor i tiden. Här finns förstås 
alla doktorander med. I institutionsstyrelsen sitter alltid en representant för 
doktorandgruppen med. Doktorander kan även såsom anställda inneha 
förtroendeuppdrag som arbetsmiljö-ombud eller lika villkors-ombud. Doktoranderna 
har dessutom egna möten för att diskutera sin situation. Det finns en gemensam 
forskarstudierektor för institutionen som bland annat ansvarar för att följa upp de 
individuella studieplanerna. Till denna kan doktoranderna vända sig ifall problem 
uppstår.  
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I doktorandenkäten 2017 konstaterades att institutionens doktorander finns 
stationerade både i Norrköping och i Linköping och att förutsättningarna för dem 
skilde sig åt. I Norrköping var närvaron låg i forskningsmiljön medan den i Linköping 
var hög. I Linköping har doktoranderna därmed närmare till handledning och större 
möjligheter till undervisningsuppdrag.  

I den sammanställning som gjordes 2017 påtalades problem i Norrköpingsmiljön 
avseende stress. Den låga närvaro i Norrköping pekades emellertid ut som ett 
huvudproblem. Doktoranderna påtalade också brister i seminariekulturen. 

Utifrån de resultat som framkommit i doktorandundersökningen anordnade 
institutionen särskilda uppföljningsmöten med doktoranderna. Efter diskussion 
upprättades handlingsplaner i syfte att vidareutveckla forskarutbildningen och att 
förbättra doktorandernas arbetsmiljö. Resultaten från doktorandenkäten har 
utvärderats även av institutionens arbetsmiljökommitté och diskuteras med de 
fackliga organisationerna i den lokala samverkansgruppen på ISAK.  

Extra medarbetarsamtal har hållits med doktoranderna för att fånga upp synpunkter. 
Prefekten och dåvarande forskarstudierektor har hållit i dessa. Doktorandgruppen i 
Norrköping har utökats genom antagning både 2018 och 2019. En förtätning av 
miljön i Norrköping har skett bland annat för att skapa naturliga möten. Effekten har 
blivit att problemet med låg närvaro har minskat.  

Seminariekulturen har också förbättrats. Ett påtalat önskemål från doktoranderna 
har varit att organisera egna seminarier liksom seminarier kring ansökningar från 
forskningsråd. Flera sådana seminarier har här efter genomförts. 

Att bygga nätverk med andra doktorander är viktigt, eftersom institutionens miljö är 
liten. Inom filfak förekommer kursgivning på flera håll som vi uppmanar våra 
doktorander att följa. Genom uppkomsten av LiU-humanities skapas kontaktar med 
doktorander i andra miljöer. 

Vi har uppmanat doktoranderna att följa LiU:s utvecklingsprogram för doktorander, 
som går ut på att få doktoranderna att må bra under doktorandtiden. Här diskuteras 
krav och ambitioner tillsammans med andra doktorander. Syftet är alltså att 
förebygga framtida problem. 
 

5 Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan 

Bedömningsgrund: Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att 
den är användbar och utvecklar doktorandens beredskap att möta förändringar i 
arbetslivet, både inom och utanför akademin. 
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Vid sidan av forskning och forskarutbildning är Tema Q engagerat i akademisk 
grundutbildning på flera nivåer. Medarbetarna på Tema Q är eller har varit verksamma 
som lärare på i stort sett alla program och kurser vid ISAK, men deltar också vid 
utbildningar på andra institutioner vid Linköpings universitet samt vid andra 
lärosäten. Den enskilt största insatsen inom akademisk grundutbildning har under 
många år varit inom Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV). Här deltar Tema 
Q på samtliga nivåer med föreläsningar, seminarier samt som examinatorer. Tema Q 
ingår i programrådet för MKV. Sedan 2018 driver medarbetare på Tema Q även kursen 
”The use (and abuse) of culture” som ges inom ramarna för LiU:s internationella 
sommarakademi, ett projekt som riktar sig till utbytesstudenter vid LiU:s 
samarbetsuniversitet. 

Tidskriften Culture Unbound har varit en viktig del av Tema Q sedan 2009 och firar 10 
år 2019. Född digital och helt open access har den under sin livstid profilerat sig som 
en högkvalitativ tidskrift inom kritisk kulturstudieforskning med internationellt 
genomslag. Culture Unbound är dessutom en viktig del av LiU-Humanities, både som 
ett starkt varumärke för LiU generellt, men också som en samlande kraft för frågor 
som rör publicering och akademiska former av forskningskommunikation.  

Redan från början klargör temat att doktoranderna har möjlighet att delta i 
grundutbildningen och att en sådan delaktighet är mycket väsentlig för deras framtida 
anställningsbarhet. Vid Institutionens lärarmöten informeras om de nyantagna 
doktorandernas profiler och hur de kan bli en del av grundutbildningen. Fördelningen 
av uppdragen sker i samverkan med doktoranderna och de äldre doktoranderna tar 
ofta egna initiativ och gör sig synliga på universitetet. 

I forskarutbildningens första gemensamma kurs, Forskarrollen 1, behandlas 
arbetsmarknaden utanför universitetet, dess mångfald, karaktär, krav och relation till 
doktorandutbildningen. I handledarens uppgifter ingår också att svara för 
doktorandens karriärplanering och redan från början visa på vikten av strategiskt 
tänkande och långsiktig planering när det gäller det önskade framtida arbetet. 

 
Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 
Temat har som ambition att erbjuda olika möjligheter till konkret karriärplanering, 
som att skriva sin CV samt konkret hjälp och rådgivning när det gäller att söka 
externfinansiering både nationellt och internationellt. Temat har sammantaget en 
mycket kvalificerad kompetens på detta område som kan tas tillvara på ett mer 
konstruktivt sätt för framtiden. Doktoranderna uppmanas att gå fakultetetens kurs i 
karriärutveckling.  
 

 
6 Hållbarhetsperspektiv 
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Bedömningsgrund: Ett hållbarhetsperspektiv är integrerat i forskarutbildningens 
innehåll, utformning och genomförande.1  
 
Hållbarhetsarbetet inom forskarutbildningen vid Tema Q står på det generella 
hållbarhetsperspektiv som Linköpings universitet bundit sig till. Vid sidan av de 
hållbarhetspraktiker som organiserar vardagslivet, med allt från sopsortering och 
återanvändning, strävar forskarutbildningen att när detta är praktiskt genomförbart 
använda sig av digitala konferenssystem för att minska resandet. Detta har speciell 
relevans för Tema Q och ISAK då verksamheten är förlagd till två orter. Av samma skäl 
distribueras i princip allt underlagsmaterial i digital form istället för i tryck.  
 
Hållbarhetsperspektivet är dessutom i skrivande stund direkt representerat vid Tema 
Q genom ett Formasfinansierat planeringsprojekt på temat ’Revitalisering och 
hållbarhet’ som syftar till att studera tre av FNs globala hållbarhetsmål: nr. 12:”Hållbar 
konsumtion och produktion”; nr. 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald” och nr 17: 
”Genomförande och globalt partnerskap”.’ 
 
 
Utvecklingsområden: diskussion och reflektion 
Tema Miljö erbjuder för tillfället en kurs i hållbar utveckling som skulle kunna erbjudas 
centralt från fakulteten och på så sätt synliggöra hållbarhetsfrågor från ett flertal olika 
perspektiv, både internt och extern.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och 
rättvisa (1 kap. 5§, högskolelagen [1992:1434]). 
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